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Végre: az első osztályban sze-
repeltek az érdi kézilabdá-
zó hölgyek, még ha először a 
válogatottak sorát felvonulta-
tó FTC ellen kellett is pályára 
lépni. Az újoncok első mec-
cse persze sosem könnyû, de 
hát – lesz ennél nehezebb is. 
Mindenesetre a csapat küzdött, 
hajtott, igyekezett megnehe-
zíteni az egyértelmûen jobb, 
tapasztaltabb fővárosi csapat 
dolgát, és ez sikerült is.

Sajnos, a csapat egyik leg-
jobbja, Wolf Alexandra sérülés 
miatt nem léphetett pályára, de 
így is szenzációsan kezdett az 
együttes, 4-1-es érdi vezetést 
nyugtázhattunk öt perc után. 
Utána persze meglódult a Fradi, 
és a tizedik percben már 6-5-re 
vezetett – először – de az érdi-
ek nem adták fel, így igazán 
jó, érdekes, fordulatos meccs 
kerekedett. Rendre eredményes 
volt a csapat mindkét szélről 
Balog Beáta és Tamás Krisztina 
révén, ráadásul egyre jobban 
ment a védekezés is. Így a 20. 
percben újra az Érdnél volt az 
egygólos előny, de egy időkérés 

megnyugtatta a ferencvárosia-
kat, és zsinórban négy gólt sze-
rezve megléptek, ám előnyük a 
játékrész végére két gólra zsu-
gorodott.

A második harminc perc úgy 
indult, hogy öt góllal meglép-
tek a kilencedik kerületiek, és 
eldőlni látszott a meccs. Az Érd 
azonban nem adta fel: a csapat 
tartását és mentális erejét jól 
mutatja, hogy a végjátékból az 
újonc NB I-es gárda jött ki job-
ban és szép eredményt ért el. 
Négy gól lett a különbség a végé-
re, ami mindenképpen vállalha-
tó a bajnoki döntőt megcélozó 
ferencvárosiakkal szemben. Az 
érdi közönség hangját is lehe-
tett hallani a zöld-fehérek ottho-
nában, nagyon sokan kísérték 
el a csapatot, hozzájárulva a 
mérkőzés jó hangulatához.

Szerdán – lapzártánk után 
– hazai pályán is bemutatkozik 
a csapat, a Fradihoz hasonló-
an jelentős játékerőt képviselő 
Vác ellen. A délután hat óra-
kor kezdődő mérkőzés az első 
elsőosztályú találkozó lesz Érd 
sporttörténetében! 

A szombati, Újbuda elleni, 
budaörsi összecsapásra már 
szerdán, a hazai meccsen meg-
vásárolhatóak lesznek a ven-
dégbelépők. 
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FÕTÁV – FTC ARÉNA, 
Kőbányai út – 800 néző
Játékvezető: B.Pech Katalin, 
Vágvölgyi Mária
Versenybíró: Kanyok József
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Vitkória, Tamás Krisztina 3, 
Kovács Anna 4, Németh Helga 
1, Ferencz Judit, Balog Beáta 6 
(2), Õri Cecília, Kisfaludy Anett 
4, Gyetván Krisztina 4, Burai 
Edina 4 (2), Wolf Alexandra, 
Pádár Margó 4, László Barbara, 
Kuridza Sandra 
Hétméteresek 5/4
Kiállítások: 8 perc

Szabó Edina vezetőedző véle-
ménye: – Sok hibát követtek el 
játékosaim, de pozitívum, hogy 
nagyon akartak és az utolsó pil-
lanatig teljes erőből küzdöttek. 
Türelem kell, hogy még jobban 
összeálljon csapatunk.

Az ifjúságiak mérkőzésén:
Ferencvárosi Torna Club – ÉTV 
Érdi VSE 33-16 (16-8)

 
Az ifjúsági csapat első NB 

I-es gólját Kovács Kinga szerez-
te. A kihagyott érdi hetesek után 
azonban már az elején elment 
a fővárosi csapat. Az indulások 
révén folyamatosan nőtt a különb-
ség, sok technikai hiba, pontatlan 
átadás jellemezte az érdiek játé-
kát. A tavalyi bronzérmes más 
szintû játékerőt képviselt – hozzá 
kell szokni az első osztály légkö-
réhez és ritmusához.

Az elmúlt években számos jogos kritika érte az 
Ercsi úti sportpálya gyepszőnyegét, ezért is volt 
örömteli hír, hogy a bajnokság befejezését köve-
tően megkezdődtek a felújítási munkálatok. 

A sporttelepen elvégzett felújítási munkákról 
Zsirkai Lászlót, az Érdi Létesítmény Üzemeltető 
Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.

 – Ha valaki ma kilátogat a sportpályára, az 
első, ami a szemébe ötlik, az új füves pálya. 
Milyen munkálatok történtek itt?

– Az egyik legnagyobb és legfontosabb munka 
a füves pálya felújítása volt. A 11 pályázó közül 
az Eurogreen Kft. adta a legjobb ajánlatot, és 
ez a cég rendelkezett megfelelő referenciával 
is (például Százhalombatta). A munkálatok a 
gyomirtással kezdődtek, majd további előkészí-
tő munkálatok után került sor az új fû vetésére. 
Lényeges változás, hogy az eddigi tömlős locso-
lás helyett egy automatikus locsolórendszer lett 
kiépítve 8 szórófejjel. A rendszerbe beépített 
nedvességmérő berendezés biztosítja a gyepfe-
lület optimális vízellátását. Szeptember végéig 
heti két alkalommal vágjuk a füvet, hogy minél 
erősebb legyen, majd később szükség szerint 
végezzük ezt a munkát.

 – Milyen változások történtek még a labdarú-
gópályán?

– A felújítási munkák során a pálya mérete 
is megváltozott: 110X68 méter helyett 105X66 
méterre. Új kispad is készült a csapatok részére, 
amelynek minősége, kialakítása a legkényesebb 
igényeknek is megfelel. A régebbi kapukat is 
kicseréltük. Az új kapuk kivehetők és alumí-
niumcsőből készültek. Ezek a változások mind 
megfelelnek a nemzetközi előírásoknak. Amit 
a szurkolók eddig is érzékelhettek, az a fedett 
nézőtér felújítása, az ülődeszkák javítása, cseré-
je, a vas tartószerkezet festése.

 – Mikor lesz játékra alkalmas a pálya?
– A kivitelező szerint a fû vetésétől számítva a 

hetedik héttől lehet itt mérkőzéseket rendezni. 
A locsolórendszer kiépítése miatt a pálya talaja 
néhány helyen javításra szorult. Reméljük, a 
szeptemberi pályaavatóig ez is kifogástalan álla-
potban lesz.

 – Történtek-e további felújítások a létesít-
ményben?

– Igen. Az érintésvédelmi méréseket teljes- 
körûen elvégezték, és villámvédelemmel lett 
ellátva a fedett nézőtér. Az öltözőkhöz tartozó 
zuhanyozók is fel lettek újítva. Összességében 
a létesítmény átadása óta a legnagyobb felújítás 
most nyáron volt. Örömteli hír még, hogy elké-
szült a mûfüves kispálya palánkkal, labdafogó 
hálóval és nem utolsósorban villanyvilágítással.

 – Mikor vehetik birtokba a két pályát a lab-
darúgók?

– A mûfüves pályán már most is edzhetnek a 
gyerekek és a felnőtt csapat. Ennek a pályának 
az előnyeit főleg télen és esős időben fogjuk 
érzékelni. A felújított füves pálya hivatalos ava-
tására szeptember 28-án, szombaton 16 órakor a 
Pálhalma elleni mérkőzéssel kerül sor.

  Harmat Jenő

Pályaavató: szeptember 28-án

Megújul a sporttelep
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Biztató vereség

Öröm az elsõ osztály egyik legjobbja elleni  szoros mérkõzés után

Kisfaludy Anett áttöri a zöld-fehér védõfalat

sport

Ősszel minden eldől
Júniusban véget ért a hazai amerikai football bajnokság másodosztálya, azonban a 

Divízió I-ben július közepéig küzdöttek a felek az alapszakaszban. A nyári szünet után 
azonban tovább folytatódnak a küzdelmek, augusztus utolsó hetével ismét birtokba 
veszik a pályákat az amerikai football csapatok.
Szeptemberben még az alapszakaszban mérkőznek meg egymással – a legtöbb csa-
patra már csak mindössze egy mérkőzés vár, ám a címvédő Budapest Wolvesnak négy találkozót kell besűrítenie 
szeptemberbe. Az őszt a Nyíregyháza Tigers várta az első helyen négy győzelemmel és egy vereséggel, hasonló 
mérleggel állt az Újbuda Rebels, míg a Budapest Cowboys négy győzelmet gyűjtött nyárig, azonban pontaránya 
elmaradt a nyíregyháziaktól.
Nem sikerült egyelőre győzelmet szereznie a Debrecen Gladiators és az Újpest Bulldogs csapatainak, akik jó eséllyel 
pályáznak a kiesésre.
Az októberben kezdődő rájátszásba a legjobb négy csapat jut be, az utolsó helyezett automatikusan kiesik majd, 
míg az utolsó előtti osztályozót játszik a másodosztály ezüstérmesével.
Az őszi szakasz legizgalmasabb találkozójának a címvédő Budapest Wolves és a 2008-as ezüstérmes Budapest 
Cowboys összecsapása ígérkezik, melyre szeptember 12-én kerül majd sor – addig mindkét csapatra vár majd 
mérkőzés ugyan, ám a riválisok csatáját mindenki nagyon várja.
Szeptember első hétvégéjével a felnőttek mellé a juniorok is csatlakoznak – tavalyhoz hasonlóan idén is 9 utánpót-
láscsapat küzd az elsőségért, köztük három olyan együttessel, melyek több csapat együttműködésén alapulnak.

Koroknai Gergely


